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1. Tentang Kami 
Kami berinovasi untuk dapat menyediakan genset yang user friendy yang kami 
modifikasi demi kenyamanan pelanggan. 

 
2. Visi & Misi 

Berisikan tentang Visi & Misi kami untuk menjadi perusahaan rental yang menyediakan 
produk berkualitas yang tentunya dapat memenuhi kebutuhan listrik Anda 

 
3. Produk Rental 

Produk utama yang kami sewakan adalah Genset. Kami juga menyediakan Travo Las, 
Load Bank dan Kompresor untuk disewakan. 

 
4. Keunggulan Produk 

Produk yang kami tawarkan memiliki keunggulan diantaranya : menggunakan engine 
dan alternator berkualitas, genset silent yang meredam bunyi dan masih banyak lagi. 
 

5. Workshop 
Workshop kami memiliki lokasi dan fasilitas yang memadai untuk menjaga Genset tetap 
berada dalam kondisi yang prima dan selalu siap digunakan saat dibutuhkan penyewa 

 
6. Customers 

Kami telah berpengalaman melayani berbagai perusahaan yang membutuhkan jasa 
penyewaan genset.  
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Tentang Kami 
Listrik merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-sehari. Kami menyadari adanya 
kebutuhan akan listrik yang besar di Indonesia. Bermodal pengetahuan dan pengalaman sejak 
tahun 2008 tentang kebutuhan masyarakat dan kebutuhannya, kami mendirikan perusahaan 
rental bernama PT. TUNAS KARYA MANDIRI ABADI 
 
Generator Set atau yang lebih dikenal dengan sebutan Genset adalah alat yang mampu 
menyediakan kebutuhan listrik di lapangan secara mobile . Kebutuhan akan listrik secara mobile 
ini yang secara spesifik membuat kami menyediakan Genset yang dapat disewa untuk berbagai 
keperluan. 
 
Sebelum mendirikan PT. TUNAS KARYA MANDIRI ABADI, kami telah bekerja di bidang listrik 
dan penyewaan Genset selama lebih dari 20 tahun. Kami juga berinovasi untuk dapat 
menyediakan Genset yang user friendly yang kami modifikasi demi kenyamanan pelanggan. 
 
Saat ini PT. TUNAS KARYA MANDIRI ABADI telah 8 tahun melayani para pelanggan dan 
berusaha terus melakukan inovasi dalam servis kami guna memberikan pelayanan yang lebih 
baik dari hari ke hari.  
 
Visi & Misi 
Visi : 
Untuk menjadi rental yang menyediakan produk Genset berkualitas sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan listrik setiap penyewa. 
 
Misi : 

1. Memberikan produk berkualitas tinggi yang telah teruji dan aman digunakan, serta 
sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh penyewa. 

2. Memberikan pelayanan terbaik bagi setiap penyewa dengan terus berinovasi guna 
meningkatkan pelayanan kami. 

3. Kami juga berusaha menjamin kesejahteraan setiap pekerja kami agar mereka 
mendapatkan penghidupan yang layak. Dengan penghidupan yang layak, kami yakin 
sumber daya manusia (SDM) yang dipekerjakan akan mampu memberikan servis 
terbaik bagi pelanggan.  

 
 
Produk Kami 
Genset adalah mesin penghasil tenaga listrik yang terdiri atas engine dan alternator. Engine 
menghasilkan tenaga kinetik yang kemudian digunakan alternator untuk menghasilkan listrik. Di 
Indonesia Genset yang ditawarkan secara umum memiliki kapasitas 1500 rpm, 50 Hz, 380 volt. 
Selain Genset yang demikian, kami juga menawarkan rental Genset dengan spesifikasi 1800 
rpm, 60 Hz, 420 - 480 volt. Produk kami tersedia dari 30 kVa - 1250 kVa (kVa = kilo Volt 
ampere) dengan berbagai macam tipe engine dan alternator yang dapat dipilih.  
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Keunggulan Produk 
Produk yang kami tawarkan memiliki keunggulan yaitu : 

1. Produk yang kami sewakan menggunakan engine dan alternator baru dan bukan engine 
dan alternator yang di-rekondisi.  

2. Untuk kenyamanan pelanggan, kami juga menghadirkan Genset silent yang meredam 
bunyi. 

3. Kami juga melengkapi Genset yang disewakan dengan standard equipment seperti 
pengukur tegangan listrik. Semua equipment berada dalam kondisi baik untuk 
mendukung unsur safety bagi penyewa. 

4. Untuk keamanan mesin, kami juga menambahkan perlengkapan khusus yang 
mendukung prosedur keamanan selama Genset beroperasi seperti High Water 
Temperature, Low Oil Pressure, Low Water Coolant dan High-Low Voltage.  

5. Kami menyertakan pengaman guna meminimalisasi kerusakan berat pada mesin serta 
meningkatkan keamanan dalam penggunaan. 

6. Kami menyediakan aksesoris untuk mesin seperti Filter, Oli, Water Coolant dan Kabel 
Power.  

7. Filter yang kami gunakan berstandar internasional sesuai dengan spesifikasi 
masing-masing mesin seperti filter Fleetguard, Sakura dan Racor. Oli yang kami 
gunakan memiliki  kualitas sekelas atau diatas oli pertamina Mediteran S-40 dan 
Meditran SX. Filter dan oli berkualitas akan melindungi mesin sehingga penyewa 
mendapatkan mesin yang kondisinya prima. 

8. Water Coolant digunakan untuk menjaga Genset tetap dingin selama penggunaan. 
9. Kami menggunakan kabel berkualitas yang sesuai dengan spesifikasi masing-masing 

mesin 
10. Untuk mendukung rental, kami memiliki workshop dan dapat langsung memberikan 

servis bagi mesin. 
11. Genset yang kami kirim ke penyewa adalah 100% Genset berkualitas yang dirawat 

dengan baik, diservis dengan seksama dan diuji kualitasnya sebelum digunakan. 
12. Truk kami akan mengantarkan Genset tepat pada waktunya 

 
Workshop 
PT. TUNAS KARYA MANDIRI ABADI memiliki workshop untuk menyimpan sekaligus 
melakukan maintenance terhadap Genset berserta aksesoris yang digunakan. Kami juga 
memiliki kru yang secara berkala memeriksa kondisi Genset dan aksesoris yang kami punya. 
Secara keseluruhan, workshop kami memiliki lokasi dan fasilitas yang memadai untuk menjaga 
Genset tetap berada dalam kondisi yang prima dan selalu siap digunakan saat dibutuhkan 
penyewa.  
 
Product 
Kami juga menyewakan beberapa produk lain yang disewakan untuk umum. Berikut beberapa 
produk yang dapat disewa di PT. TUNAS KARYA MANDIRI ABADI 
 : 
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- Travo Las (Welding Rectifier) 
Kami menyediakan unit travo las dengan berbagai macam tipe seperti : 

a. Travo Las DC 400 A 
b. Tig Welding 
c. Mig Welding 
d. Plasma Cutting 

- Load Bank 
Load Bank adalah alat yang kami gunakan untuk menguji kemampuan Genset. Kami 
menyediakan Load Bank dengan kapasitas 3000 kVa 

- Kompresor 
Kami juga menyediakan kompresor berbagai spesifikasi yang dapat digunakan untuk 
beragam kebutuhan. 
 

Customer 
Kami telah berpengalaman melayani berbagai perusahaan yang membutuhkan jasa penyewaan 
Genset. Beberapa perusahaan yang pernah kami layani antara lain : 

- Proyek Sumur PERTAMINA 
- PT. WILMAR NABATI 
- PT. ALTRAK 1978 
- Bank CIMB NIAGA 
- PT. JATIM EXPO WIRA JATIM 
- PT. TRAKINDO UTAMA 
- PT. ZENSEI INDONESIA 
- PT. NESTLE INDONESIA 
- PT. ADHI KARYA 

 
Partners 
Perusahaan yang bekerjasama sebagai partner PT. TUNAS KARYA MANDIRI ABADI 
antara lain adalah : 

- PT. ISO ELEKTRA 
PT. ISO ELEKTRA adalah dealer utama MTU 
Alamat : Jl. Rajawali no.82/I, Surabaya 60175 
Tlp : 031 - 3537780, 3537781 
Fax : 031 - 3537782 
 

- PT. ALTRAK 1978 
Altrak adalah company yang bergerak di bidang penjualan Genset (CUMMINS), traktor 
dan filter. Filter yang kami gunakan adalah filter produksi Altrak yang merupakan dealer 
utama Fleetguard. 

 
Alamat : Jl. Rungkut Industri III/27, Surabaya 60293 

  Surabaya Branch Office 
Tlp : 031 - 847 1978 
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Fax : 031 - 849 0629 
 
 

Truk Pengantar Barang 
Dalam distribusi, Genset kami dilengkapi dengan kaki yang dapat ditarik oleh truk khusus 
sehingga mempercepat pengiriman yang dilakukan. 
 
Pengecekan 
Kami melakukan proses pengecekan menggunakan Load Bank sebelum mengirimkan produk 
ke penyewa. Untuk itu, genset yang kami kirim ke penyewa adalah Genset yang 100% 
berkualitas. 
 
PT. TUNAS KARYA MANDIRI ABADI 
Kantor : Jl. Perak Timur 512 blok - 5 

  Perak - Surabaya 60164 
  Indonesia 

 
Tlp : 031 - 3292510, 70900189 
Fax : 031 - 3292510 
Email : pttkma@hotmail.com 
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